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Besmettingsrisico 
perslucht beperken

Hij zit al dertig jaar in het vak, maar nog 

steeds staat hij ervan versteld hoeveel er 

met perslucht wordt gedaan in productie-

processen. Een illustratief voorbeeld vindt 

Vink, ooit begonnen als monteur, de pro-

ductie van winegums. Perslucht maakt niet 

alleen het geleimengsel luchtig, maar wordt 

ook gebruikt bij het lossen, transporteren 

en het wegen van de snoepjes. 

Perslucht is door compressoren samen-

geperste buitenlucht. Veelgebruikte druk-

ken in de foodsector zijn zeven en acht bar. 

Door aangezogen buitenlucht te compri-

meren van één naar bijvoorbeeld acht bar, 

gaat de concentratie in de lucht aanwezige 

vervuilende deeltjes met een factor acht 

omhoog. Bij vervuilende deeltjes moeten 

we denken aan compressorolie, micro- 

organismen, stof, sporen en vocht. “Als je 

met voedingsmiddelenproducenten praat, 

merk je dat er nog veel onwetendheid is 

over perslucht en de risico’s”, aldus Vink.  

“Mensen hebben er vaak geen benul van 

welke kwaliteit perslucht ze moeten  

gebruiken.” 

Ontbrekende normering
Het gebrek aan wettelijke normen voor  

perslucht draagt volgens Vink bij aan de  

onduidelijkheid over welke kwaliteit vereist 

is. Wel bevatten diverse standaarden, zoals 

BRC, IFS en ISO 22000, normen voor  

Beko Technologies

Het Duitse familiebedrijf Beko Technologies 

levert wereldwijd apparatuur voor de be-

handeling van perslucht en persluchtcon-

densaat. Het bedrijf begon ruim dertig jaar 

geleden, toen Berthold Koch een apparaat 

bedacht dat persluchtcondensaat automa-

tisch afvoert zonder persluchtverlies. 

Inmiddels zijn er zo’n drie miljoen exem-

plaren van deze BekoMat verkocht. Beko 

Technologies telt nu 450 werknemers, zes 

productielocaties en zestien bijkantoren. 

Het bedrijf heeft onder meer Nestlé als 

klant, dat voor zijn persluchtbehandeling 

alleen Beko- systemen gebruikt.

www.beko-technologies.nl

Afvullen, beluchten en schoonblazen. Perslucht wordt veel  
toegepast in de voedingsmiddelenindustrie, waar het een 
besmettingsrisico vormt voor mens en product. Hoe kun je 
als bedrijf dit risico op de werkvloer beperken? VMT sprak 
met Benelux-directeur Martin Vink van Beko Technologies 
in Roosendaal.

Nu kiezen fabrikanten toch nog vaak voor 

een goedkopere filtercombinatie. Door de 

noodzaak om absoluut schoon te werken, 

verwacht Vink dat in de toekomst meer  

bedrijven voor de BekoKat gaan.

Automatische beveiliging
“We hebben de BekoKat onder meer geïn-

stalleerd bij een ijsfabrikant die perslucht 

gebruikt om zijn ijs luchtig te maken, bij 

een fabrikant van borrelhapjes waar pers-

lucht de producten uit vormen blaast en bij 

een soepenproducent die perslucht voor het 

afvullen toegepast. Het systeem is een stuk 

duurder dan een standaardfiltercombinatie, 

maar biedt veel meer zekerheid”, zegt Vink. 

De BekoKat heeft namelijk een automati-

sche beveiliging. Mocht de concentratie van 

de vervuiling hoog zijn, dan stijgt de pro-

cestemperatuur dermate snel dat de klep-

voedselveilige perslucht. Bovendien zijn  

er ISO-normen met verschillende kwaliteits-

klassen (ISO 8573-1). Daarin zijn maxima 

vastgelegd voor de omvang van in de pers-

lucht overblijvende deeltjes, voor de dauw-

punttemperatuur en voor het resterende 

oliegehalte. Grote zuivelfabrikanten kiezen 

volgens Vink vaak voor een dauwpunt van 

-40 graden Celsius, in combinatie met een 

maximale deeltjesgrootte van 0,1 micron en 

een restoliewaarde van 0,01 mg/m3. “Bij die 

temperatuur ben je er zeker van dat er in de 

lucht geen vocht meer zit waarin bacteriën 

kunnen uitgroeien.” Ook de BRC eist een 

drukdauwpunt van -40 graden. 

Zekerheid
Hoe kan een producent schone en droge 

perslucht maken? Het betrouwbaarste lucht-

behandelingsapparaat van Beko voor de  

voedingsmiddelenindustrie is de BekoKat. 

Deze kast bevat een speciaal granulaat waar 

de perslucht doorheen stroomt. In het gra-

nulaat worden bij een temperatuur van 150 

tot 200 graden Celsius alle in de perslucht 

aanwezige koolwaterstofketens, zoals uit olie, 

afgebroken in CO2 en water. De aanwezige 

vervuiling wordt dus verbrand. Deze kataly-

tische oxidatie vernietigt ook alle micro- 

organismen en sporen. Het systeem moet 

worden gecombineerd met een watersepa-

rator, een luchtdroger en een stoffilter. 
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Bij de productie van consumptie-ijs wordt gecomprimeerde lucht in het melkmengsel geblazen, waardoor het 

ijs een romige, rijke smaak krijgt. 
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pen van het apparaat worden afgesloten. Zo 

wordt systeemvervuiling voorkomen. Vink: 

“Bij het gebruik van filters merk je een 

eventuele filterbreuk pas op als het vuil in 

het product komt. Je kunt er wel drukver-

schilmeters op zetten waarmee je het kan 

detecteren, maar dan ben je altijd net te 

laat. En een eenmaal vervuild systeem krijg 

je niet meer schoon.”

Verstopte leidingen
Vaak is vocht de belangrijkste veroorzaker 

van problemen. Vochtige transportlucht bij-

voorbeeld leidt tot klonterende poeders, 

verstopte leidingen en bacteriegroei. “Een 

van onze klanten, een melkpoederfabrikant, 

had te kampen met verstoppingen in het 

leidingwerk bij het lossen, en daardoor  

lange wachttijden voor de vrachtwagens. 

We hebben dat kunnen oplossen met een 

koeler en een lagedrukkoeldroger.” 

Die transportlucht heeft een druk van 1,8 

bar. “Daarom is deze droger een joekel van 

een kast. Door de lage druk is de stroom- 

snelheid namelijk heel laag en vang je de 

watermoleculen veel lastiger af. Je moet 

eerst de temperatuur naar beneden bren-

gen, waardoor er al condensatie ontstaat. 

Vandaar onze gekozen combinatie van  

een lucht-luchtwarmtewisselaar en een 

koeldroger.” De investering van iets meer 

dan 15.000 euro had deze producent in een 

maand terugverdiend. 

De bulkindustrie kampt veel met verstopte 

slangen en leidingen, constateert Vink. “Be-

drijven nemen dat vaak voor lief, omdat  

ze denken dat het erbij hoort. We zijn nu 

bezig voor een Belgische klant die al jaren 

gewoon was elke drie maanden stukken  

leiding te vervangen.”

Meten in opkomst
Lucht reinigen is één, meten of de pers -

lucht schoon is een tweede. Ook hierbij  

krijgen fabrikanten volgens Vink te maken 

met strengere eisen. “Bij een cacaofabriek  

in Noord-Holland hebben we een restolie-

meter geïnstalleerd, omdat een Amerikaan-

se afnemer eist dat ze elke seconde van de 

dag kunnen bepalen hoeveel olie er in de 

lucht aanwezig is.”

Restolie en het drukdauwpunt zijn de 

 belangrijkste waarden voor de perslucht-

kwaliteit. Vink signaleert een toenemende 

interesse voor het meten van die waarden, 

maar het is nog lang geen gemeengoed.  

Hij schat dat 30 tot 35 procent van de voe-

dingsmiddelenproducenten een drukdauw-

puntmeter heeft geïnstalleerd en nog maar  

drie procent een olierestwaardemeter. De  

hoge aanschafprijs is daar mede debet aan.  

“Een drukdauwpuntmeter kost gemiddeld 

1.000 euro, maar onze huidige olierestwaar-

demeter kost circa 12.000 euro. Daarom 

‘ Eenmaal vervuild systeem 

krijg je niet meer schoon’

ontwikkelen we een compacter model dat 

de helft goedkoper wordt. We verwachten 

dan een stijging in het gebruik.” Uiteindelijk 

is een lage olierestwaarde ook voor het per-

soneel op de werkvloer 

erg belangrijk: alle  

perslucht komt vrij in 

de bedrijfsruimte, waar 

de werknemers de lucht 

in ademen. Het werk-

milieu verbetert dus 

door persluchtconditionering, want olie-

dampen zijn schadelijk. Dat is nog een  

belangrijke reden om de kwaliteit van 

perslucht serieus te nemen.

• ANJA JANSSEN •

Anja Janssen is freelance journalist


